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Det Nationale Partnerskab for Standardisering ønsker, 

at den kommende standardiseringspolitiske strategi 

skal være ambitiøs i forhold til at udnytte dette po

tentiale mest muligt. Som bidrag hertil har det Natio

nale Partnerskab for Standardisering udarbejdet en 

række anbefalinger til, hvad en sådan ambitiøs stra

tegi bør tage fat på.

På partnerskabets vegne

Jesper Møller, Toms A/S 

formand for partnerskabet

Forord

I midten af 2013 blev det Nationale Partnerskab for 

Standardisering (NPS) nedsat. NPS består af et bredt 

udsnit af erhvervsledere fra virksomheder, branche

organisationer, fagforeninger, forbrugerorganisatio

ner og vidensorganisationer. 

Formålet med NPS har været at udvikle nogle fæl

les anbefalinger, som kan være med til at danne gro

bund for en mere offensiv standardiseringspolitik i 

Danmark. 

 

Internationale standarder spiller en stadig større rolle 

for såvel vækst, innovation og samhandel som for 

kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed. Det kræver et 

strategisk fokus og koordinering på tværs af flere po

litikområder, hvis Danmark og danske virksomheder 

skal have maksimal værdi af det internationale stan

dardiseringssystem.

Det internationale standardiseringssystem er en 

ramme, som danske virksomheder, myndigheder og 

andre interessenter er nødt til at forholde sig til, da 

de internationale standarder i mange tilfælde udgør 

markedskrav eller udmønter lovkrav, som produkter 

og services skal leve op til for at kunne sælges. Sam

tidig er standarder et værktøj, som kan bruges til at 

fremme danske interesser i forhold til både vækst og 

kvalitet.

Der er store potentialer i en mere aktiv udnyttelse af 

standardiseringssystemet – både i form af øget brug 

af standarderne i de danske virksomheder, øget brug 

af internationale standarder i det offentlige i forbin

delse med regulering og indkøb samt i form af øget 

dansk indflydelse på de internationale standarder og 

dermed øget indflydelse på markedskravene.
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1
Sammenfatning 
og anbefalinger

Standarder giver præcise og entydige retningslinjer 

for produkters, systemers og serviceydelsers egen

skaber. De reducerer virksomhedernes risici og trans 

aktionsomkostninger, og de fremmer sammenligne

lighed og konkurrence i markedet.

Standarder får stadig større betydning i den interna

tionale økonomi. Integrationen af globale markeder 

skaber behov for flere præcise og internationalt an

erkendte retningslinjer for målemetoder, grænse

værdier, dimensioner, tekniske terminologier, kvalitet 

og best practice.

  Derfor er anvendelsen af internationale stan

darder1 i danske virksomheder vigtig for danske 

virksomheders deltagelse i internationale vær

dikæder og for virksomhedernes generelle kon

kurrencekraft.

  Derfor har den rette anvendelse af internatio

nale standarder i både regulering og offentlige 

udbud stor betydning for transparens, konkur

rence og produktivitet i det danske marked.

Standardisering er imidlertid ikke en politisk neutral 

proces. Der er ofte store interesser på spil for de virk

somheder, lande, myndigheder, borgere etc., som vil 

blive påvirket af nye standarder. Standarder anvendes 

både i forbindelse med regulering, hvor de funge

rer som den konkrete udmøntning af lovgivningens 

krav, og på frivillig basis mellem virksomheder, hvor 

de ofte udvikler sig til i praksis at fungere som mar

kedskrav.

  Derfor er indflydelse på internationale standar

der afgørende for danske virksomheders ram

mevilkår og eksportmuligheder.

1 Når der i rapporten bruges begrebet internationale standarder, 
dækker dette over såvel europæiske som globale standarder.

1.1 
Udfordringer

Manglende kendskab til standarder blandt virk

somhederne og problemer med at anvende stan-
darderne i praksis udgør en barriere for eksport og 

vækst. Udfordringen er særlig stor for en lille, åben 

økonomi som den danske, som er karakteriseret ved 

mange mindre og mellemstore virksomheder, der 

ofte mangler ressourcerne eller kompetencerne til at 

orientere sig løbende i standarder og standardisering 

på egen hånd.

Manglende anvendelse af åbne, internationale 
standarder i offentlige indkøb og udbud hæmmer 

konkurrencen mellem leverandører og øger transak

tionsomkostningerne ved udbud. Desuden kan det 

føre til leverandørlåsning og kompatibilitetsproble

mer mellem offentlige løsninger og systemer.

Dårlig eller mangelfuld anvendelse af interna-
tionale standarder i forbindelse med regulering kan 

betyde, at virksomhederne reelt pålægges en dob

belt dokumentationsbyrde, hvis de skal leve op til to 

forskellige sæt dokumentationskrav: Dels et nationalt 

(dansk regulering eller kontrol) og dels et internatio

nalt krav (kundekrav fra internationale samarbejds

partnere og/eller reguleringskrav på eksportmarke

der, som harmonerer med internationale standarder, 

men ikke med dansk regulering).

Manglende aktiv deltagelse fra danske virksom-
heder og myndigheder i udviklingen af de inter

nationale standarder, som har størst betydning for 

virksomhedernes internationale markedsmuligheder 

eller danske samfundsinteresser, fører til, at vi mister 

relativ konkurrencekraft og indflydelse i forhold til 

de virksomheder og lande, der stadig mere målret

tet øver indflydelse på de internationale standarder 

som en vej til konkurrencefordele og varetagelse af 

politiske interesser.
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Den erhvervspolitiske interesse og det offentliges in

teresse er naturligvis tæt forbundne. Det har væsent

lig betydning for virksomhedernes brug af interna

tionale standarder, hvordan og i hvilket omfang det 

offentlige bruger standarder – både når myndighe

der lovgiver, regulerer og fører tilsyn, og når det of

fentlige optræder som indkøber af private virksom

heders ydelser og produkter.

Der er således en række uudnyttede potentialer i det 

internationale standardiseringssystem. Og hvis Dan

mark vil realisere disse potentialer, kræver det en ny 

og mere strategisk tilgang til standardisering. 

1.2
Behovet for en 
strategisk politisk 
indsats

Standardiseringssystemet er grundlæggende mar

kedsdrevet og politisk uafhængigt. Standarder er i 

udgangspunktet frivillige at anvende, ligesom det 

naturligvis er frivilligt at deltage i udviklingen af dem. 

Alligevel er der to vigtige grunde til, at Danmark bør 

forholde sig til standardisering og standarder som et 

strategisk spørgsmål:

 Danmark har en erhvervspolitisk interesse i at styrke 

1) kendskabet til standarder

2) anvendelsen af standarder 

3) danske virksomheders indflydelse på standarder. 

Hvis danske virksomheder skal have endnu større 

værdi ud af det internationale standardiseringssy

stem, bør der udvikles nye standarder til gavn for 

danske virksomheder på nye erhvervsområder, og 

barrierer for brugen af eksisterende standarder bør 

ryddes af vejen.

 Det offentlige har en langsigtet strategisk interesse 

i at anvende og bidrage til udviklingen af standarder: 

1) Standarder kan anvendes som en del af løsningen 

på samfundsmæssige udfordringer og kan dermed 

medvirke til at skabe bedre levevilkår i samfundet, fx 

via øget kvalitet, sikkerhed og sundhed. 

2) Standarder kan også anvendes strategisk på tværs 

af offentlige virksomheders roller som indkøber, som 

regulerende myndighed, som tilsynsførende og som 

leverandør af offentlig service til borgerne. 

3) Standarder kan forbedre offentlige udbudsproces

ser og øge konkurrencen blandt leverandører til det 

offentlige. De kan modvirke leverandørafhængighed, 

så offentlige indkøbere ikke bliver låst til en enkelt le

verandør af fx IKTløsninger. 

4) Standarder kan forbedre den offentlige service og 

administration

5) Standarder kan bruges til at styrke eller lette lov

givning, regulering og tilsyn med virksomheder.
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1.3
Anbefalinger

På denne baggrund har Det Nationale Partnerskab 

for Standardisering følgende vision for Danmarks 

standardiseringsindsats:

Vision 

Danmark anvender internationale 
standarder som et strategisk 
redskab til vækst – gennem fremme 
af kvalitet og transparens, reduktion 
af risici og omkostninger samt 
styrkelse af danske virksomheders 
internationale konkurrencekraft.
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Forudsætninger
For at visionen kan blive opfyldt, og for at Danmark 

fremadrettet i højere grad kan opnå effekterne af stan

darder, mener det Nationale Partnerskab for Stan

dardisering, at følgende forudsætninger skal være til 

stede:

  Målsætninger for Danmarks samlede standar

diseringsindsats

  Styrket samarbejde mellem virksomheder, 

brancheorganisationer, det offentlige, forskere, 

forbrugere, NGO’er, fagforeninger etc. om at 

styrke anvendelsen af det internationale stan

dardiseringssystem

 
  Politiske indsatser, hvor samfundets samlede 

interesse er stor, men hvor den enkelte aktørs 

interesse er så relativt lille, at opgaven ikke kan 

løftes uden politisk fokus

  Tværgående politisk forståelse af standarders 

strategiske betydning. Ikke bare i erhvervspoli

tikken, men også på en lang række regulerings

områder, i innovationspolitikken og i offentlige 

indkøb

  Konkret ejerskab til standardiseringspolitikken 

og nødvendig koordinering mellem rele

vante ministerier og myndigheder og blandt of

fentlige indkøbere 

  Aktiv deltagelse i relevant standardiseringsar

bejde

 
  Konkret indsats for at fremme brug af stan

darder og deltagelse i udvikling af standarder i 

danske virksomheder.
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Standarder skal bidrage til øget vækst 
gennem

  Øget produktivitet både i virksomheder  

og i det offentlige

  Bedre udnyttelse af ressourcer

 Bedre konkurrenceevne

  Øget markedsadgang og samhandel

  Øget konkurrenceudsættelse

  Øget innovation

Konkurrence skal øges gennem

  Generel reduktion af transaktionsomkostnin

ger i markedet, dels fordi krav til produkters og 

ydelsers egenskaber formuleres mere præcist 

og ensartet, og dels fordi komponenter, pro

dukter og systemer spiller bedre sammen

  Internationalisering af regulerings og mar

kedskrav (herunder krav i forbindelse med of

fentlige indkøb og udbud), så det bliver lettere 

og mere attraktivt for udenlandske virksom

heder at byde på leverancer og investere i 

Danmark

  Øget udvikling og anvendelse af standardkon

trakter og standardiserede udbudsvejlednin

ger, som kan lette udbudsprocesser for både 

indkøber og leverandør. 

Danmarks konkurrencekraft i den inter-
nationale økonomi skal øges gennem

  Øget udbredelse og anvendelse af internatio

nale standarder blandt danske virksomheder

  Øget global markedsadgang for danske virk

somheder  

  Stærk dansk indflydelse på internationale stan

darder af særlig betydning for danske styrke

positioner

  Strategisk udnyttelse af det internationale 

standardiseringssystem i produktudvikling og 

markedsmodning, især af nye teknologier og 

produkter, så de hurtigere kan komme til mar

kedet

  Fleksibilitet i forhold til eventuelle nationale 

krav. 

Løsning af væsentlige samfundsudfor-
dringer skal understøttes gennem

  Offentligt fokus på standarders betydning for 

udviklingen af nye teknologier og løsninger i 

krydsfeltet mellem offentlig og privat sektor,  

fx på områder som bæredygtighed/grøn om

stilling og velfærdsydelser

  Strategisk anvendelse af standarder som løs

ning på samfundets udfordringer og herigen

nem skabe bedre levevilkår, fx med fokus på 

kvalitet, sikkerhed og sundhed

  Bred stakeholderinvolvering i udviklingen af 

standarder (myndigheder, NGO’er, forskere, 

virksomheder), så danske interesser afspejles 

i de internationale standarder og gennem EU 

gældende reguleringskrav. 

Målsætninger
Det Nationale Partnerskab for Standardisering anbefaler følgende målsætninger 

for en fremadrettet standardiseringsindsats:
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Mål
For at fremme disse målsætninger anbefaler det 

Nationale Partnerskab for Standardisering en øget 

satsning på anvendelsen af standarder og standar

disering, som skal indfri følgende mål i løbet af de 

kommende ti år:

  En fordobling af antallet af virksomheder, 
der anvender standarder

  En fordobling af antallet af deltagere i de 
danske standardiseringsudvalg

  En fordobling af antallet af deltagere fra 
myndigheder i de danske standardiserings-
udvalg

  En fordobling af antallet af deltagere fra ud-
dannelsesinstitutioner i de danske standar-
diseringsudvalg 

  50 % forøgelse af antallet af danske delta-
gere i det internationale standardiserings-
arbejde

  En systematisk brug af (internationale) 
standarder i al relevant offentlig regulering, 
kontrol og indkøb

  Mærkbar dansk indflydelse på internatio-
nale standarder inden for danske styrkepo-
sitioner

  Mærkbar dansk indflydelse på interna-
tionale standarder inden for områder af 
samfundsmæssig interesse.

Reduktion af den samlede administra-
tionsbyrde for både virksomheder og 
myndigheder gennem

  Øget anvendelse af internationale standarder i 

forbindelse med

   Regulering

    Tilsyn (fx fødevaresikkerhed, 

arbejdssikkerhed,  miljøpåvirkning).
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Indsatser
Til at opnå mål og målsætninger anbefales en række indsatser, som uddybes i følgende afsnit:

  Viden om standarder og brugen 
af dem skal udbredes blandt virk-
somhederne

  Indflydelse på standarder med  
betydning for danske styrke-
positioner skal øges

  Bredere danske samfundsinteres-
ser skal varetages i international 
standardisering

  Standarder skal bruges til at 
 internationalisere og modernisere 
regulering 

  Standarder skal bruges bedre ved 
offentlige indkøb og udbud

  Omsætning af viden til værdi  
skal styrkes gennem innovations-
systemet

Det anbefales, at der bliver afsat mærkbart flere res

sourcer til at udvikle standardiseringsindsatsen. Det 

anbefales endvidere, at der bliver nedsat et råd el

ler udpeget et organ, som udpeges af erhvervs og 

vækstministeren til dels at medvirke til at udpege 

prioriterede områder for standardiseringsindsatsen 

og dels at evaluere og følge indsatsen omkring im

plementeringen af strategien.
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1.4 
Overblik over det 
Nationale  
Partnerskab for 
Standardiserings 
vision, målsæt-
ninger og  
indsatsområder

Nedenfor ses sammenhængen mellem vision, mål

sætninger og indsatsområder. På de næste sider vil 

de indsatsområder, som det Nationale Partnerskab 

for Standardisering peger på, blive beskrevet og kon

kretiseret yderligere. 

1 Viden om standarder og brugen af dem skal udbredes blandt virksomhederne
 
2 Indflydelse på standarder med betydning for danske styrkepositioner skal øges
 
3 Bredere danske samfundsinteresser skal varetages i international standardisering
 
4 Standarder skal bruges til at internationa lisere og modernisere regulering

 5 Standarder skal bruges bedre ved offentlige indkøb og udbud

6 Omsætning af viden til værdi skal styrkes gennem innovationssystemetIn
d
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Danmark anvender internationale standarder som et strategisk  
redskab til vækst  – gennem fremme af kvalitet og transparens,  
reduktion af risici og omkostninger og gennem styrkelse af danske 
virksomheders internationale konkurrencekraft.

Øget vækst Øget konkurrence  Fremme af 
Danmarks 
konkurrence kraft

Understøttelse  
af væsentlige 
samfunds-
udfordringer

Reduktion af  
den samlede 
administrations-
byrde for  
virksomheder og 
myndigheder
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2
Forslag til 
indsatser

Det Nationale Partnerskab for Standardisering fore

slår en række indsatser, der skal udmønte strategien, 

så vision og målsætninger kan realiseres. Forslagene 

til indsatser bygger blandt andet på en vurdering af 

potentialet for øget brug af og deltagelse i udvikling 

af standarder og af barriererne herfor, som det er be

skrevet i de efterfølgende afsnit i rapporten (afsnit 4 

og 5). For alle forslag til indsatser er beskrevet mål, 

indsats og de centrale aktører.
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2.1
Viden om standarder og brugen  
af dem skal udbredes blandt  
virksomhederne
Mål  

Det skal være så let som muligt for 
danske virksomheder at tilegne sig 
relevant viden om standarder og 
standardisering

Indsats 

Informationsindsats, der både giver 
virksomhederne mulighed for selv at 
opsøge information og få overblik, og 
som aktivt formidler viden gennem 
en række forskellige kanaler. For-
midlingen skal både omfatte viden 
om nye standarder og forslag samt 
formidling af standardernes værdi og 
betydning

Informationsindsats over for de mest 
relevante kontaktpunkter mellem det 
offentlige og virksomhederne, så de 
har den nødvendige grundlæggende 
viden om standarder og standardise-
ring, så de kan gøre virksomhederne 
opmærksomme på relevansen i de 
rigtige situationer og evt. henvise 
virksomhederne til relevante rådgiv-
ningstilbud vedr. standardisering

Centrale aktører 

Dansk Standard, brancheorganisa-
tioner, GTS-institutter, de regionale 
væksthuse og andre virksomhedsråd-
givere, Markedsmodningsfonden og 
lignende instanser

 

Sikring af rådgivnings- eller infor-
mationsindsatser over for udvalgte 
brancher eller grupper af virksomhe-
der, hvor der vurderes at være særlig 
store uudnyttede potentialer ved øget 
anvendelse af standarder  

 

Virksomhederne skal have adgang 
til de nødvendige rådgivningstilbud. 
Også de dele af rådgivningen, som 
muligvis ikke i sig selv er kommercielt 
rentable – fx visse gratis eller særligt 
billige rådgivningsydelser for SMV’er

En analyse kan afdække, inden for 
hvilke brancher der er størst poten-
tiale/behov for øget anvendelse af 
standarder  

 

Dansk Standard, GTS-institutterne, 
de regionale væksthuse samt andre 
rådgivere 

 

Offentlige myndigheder og institutio-
ner skal fremme brugen af standarder 
ved at efterspørge dem i forbindelse 
med regulering og indkøb/udbud
 

 

Se indsatserne under punkt 2.4 og 
2.5 

 

Offentlige myndigheder og institu-
tioner

 

Studerende og elever på relevante ud-
dannelser skal gennem deres studier 
opnå det kendskab til standarder og 
standardisering, som de får brug for 
i deres arbejdsliv. Med kendskab til 
standarder menes også indsigt i den 
praktiske anvendelse af standarder
 

 

Udarbejdelse af undervisningsma-
terialer m.v., medvirken i undervis-
ning, teach-the-teacher og lignende 
samarbejde med de videregående 
uddannelser 

 

Dansk Standard i samarbejde med 
universiteter og uddannelsesinstitu-
tioner, herunder særligt de tekniske 
og samfundsfaglige uddannelser
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2.2
Indflydelse på standarder med  
betydning for danske styrke positioner 
skal øges

2.3
Bredere danske samfundsinteresser 
skal varetages i international  
standardisering

Mål  

Danske virksomheders deltagelse i 
standardisering inden for erhvervsmæs
sige styrkepositioner skal forbedres og 
evt. understøttes aktivt på områder, hvor 
standardisering spiller en væsentlig rolle 
for forløsningen af eksportpotentialerne, 
men hvor de individuelle virksomheder 
ikke har mulighed for at løfte opgaven 
alene

Indsats 

Etablering af et råd, som udpeger priori
terede områder for standardiseringsind
satsen (topdown), hvor virksomheder 
og konsortier af virksomheder kan søge 
om hjælp til standardiseringsindsatsen 
(bottomup). Rådet kan evt. få ret til at 
prioritere en pulje af ekstra midler afsat 
til at øge den danske indflydelse

Indsatsen kan både omfatte det egent
lige standardiseringsarbejde og også fx 
udredningsarbejde til at understøtte de 
foreslåede løsninger

Centrale aktører 

Erhvervs og Vækstministeriet i sam
arbejde med Dansk Standard

Deltagere i rådet kan være centrale 
virksomheder og organisationer

Mål  

Danske myndigheder varetager aktivt 
og strategisk danske samfundsinteresser 
gennem det internationale standardise
ringssystem

Indsats 

Udpegelse af en standardiseringsko-
ordinator og udarbejdelse af en årlig 
plan for deres involvering i standardi-
sering, herunder dialog med sam-
fundsmæssige interessenter

Centrale aktører 

Ministerier og styrelser

 

Standardiseringsprocessen gøres så 
tilgængelig og inkluderende som 
muligt, med særligt fokus på at øge 
deltagelsen af NGO’er, forskere og 
små virksomheder

 

Fortsat prioritering af dels rabatmulig-
heder og dels andre tiltag for at lette 
tilgængeligheden for ressourcesvage 
interessenter

 

Dansk Standard i samarbejde med 
Erhvervs- og Vækstministeriet
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2.4
Standarder skal bruges til at 
internationalisere og modernisere 
regulering

Det er vigtigt for kvaliteten og legitimiteten af de ud

viklede standarder, at bredere danske samfundsinte

resser varetages i det internationale standardiserings

arbejde, så de internationale standarder ikke alene 

afspejler virksomheders interesser, men også hensyn 

til klima og miljø, sundhed, forbrugerbeskyttelse, sik

kerhed etc. Dette kan samtidig have positiv effekt på 

danske virksomheders internationale konkurrenceev

ne. Danmark har interesse i at øve størst mulig indfly

delse på formuleringen af sikkerheds, sundheds og 

bæredygtighedskrav på de internationale markeder, 

både af hensyn til danske borgere og forbrugere og af 

hensyn til danske virksomheder, som ofte allerede le

ver op til høje krav og således vil kunne opnå konkur

rencefordele i forhold til udenlandske konkurrenter, 

jo mere internationale standarder afspejler gældende 

dansk praksis.

Mål  

Der bør indføres et følg-eller-forklar-
princip for anvendelse af interna-
tionale standarder i forbindelse med 
regulering, så lovgivnings- og regule-
ringskrav til produkter i videst muligt 
omfang harmonerer med gældende 
internationale standarder frem for at 
opstille særlige danske krav

Indsats 

Stærk politisk prioritering og udfor-
dring af nuværende reguleringsprak-
sis i de enkelte regulerende myndig-
heder kombineret med information 
om fordele og ulemper ved anvendel-
sen af internationale standarder til at 
understøtte regulering. Hertil kommer 
behovet for at skabe klare incitamen-
ter hos de regulerende myndigheder, 
dels i form af at gøre værdien klar og 
dels i form af systematiske incitamen-
ter som fx et følg-eller-forklar-princip

Centrale aktører 

Myndigheder

 

Der bør indføres et følg-eller-forklar-
princip i såvel dansk som europæisk 
lovgivning for anvendelse af standar-
der i udmøntningen af lovgivningens 
krav 

 

Der skal arbejdes på generelt at an-
vende standarder til udmøntning af 
lovkrav, hvor dette er muligt, både i 
dansk og i europæisk lovgivning

 

Myndigheder

 

Medarbejdere i regulerende myndig-
heder er velinformerede om fordele 
og ulemper ved at anvende standarder 
til at understøtte regulering

 

Informations- og undervisningsind-
sats, der bygger på gode eksempler på 
regulering, der bygger på internatio-
nale standarder

De enkelte myndigheder får afklaret, 
hvilke standarder der er relevante 
inden for deres respektive ressortom-
råder

 

Dansk Standard i samarbejde med 
myndigheder
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Fagpersoner fra regulerende myn-
digheder skal deltage aktivt i inter-
nationalt standardiseringsarbejde 
for at sikre, at dansk lovgivning er på 
forkant med kommende internationa-
le regulerings- og markedskrav, og for 
at arbejde aktivt for, at internationale 
standarder afspejler høje danske krav 
til fx bæredygtighed og kvalitet 

 

Informations- og undervisningsind-
sats, evt. kombineret med etable-
ring af mere klare incitamenter for 
deltagelse

 

Myndigheder

 

Miljøkrav, sikkerhedskrav, fødeva-
rekontrol og andre regulerings- og 
tilsynskrav til virksomheder bygger i 
videst muligt omfang på internatio-
nale standarder

 

Gennemgang af alle former for 
tilsyn og kontrol med virksomheder i 
forhold til en vurdering af, om der er 
internationale standarder, der helt el-
ler delvist dækker de ønskede kontrol-
krav. Såfremt dette er tilfældet, tilrettes 
myndighedskravene, så de bygger på 
standardens krav – evt. med tilføjelse 
af ekstra krav, som ikke er dækket af 
standarden

Når kravene til en virksomhed er byg-
get på internationale standarder, bør 
gyldig tredjepartscertificering efter en 
ved lov eller bekendtgørelse godkendt 
international standard godkendes 
som hel eller delvis compliance med 
dansk lovgivning på området

 

Myndigheder

I det omfang, lovgivning og regulering bygger på el

ler refererer til internationale standarder, er det vig

tigt at vurdere, om disse standarder skal oversættes 

til dansk, især hvor brugergrupperne omfatter grup

per, hvor fremmedsprog er en udfordring.
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2.5
Standarder skal bruges bedre 
ved  offentlige indkøb og udbud
Mål  

Standarder anvendes mere og bedre 
i offentlige indkøb og udbud for at 
reducere transaktionsomkostninger 
og forbedre konkurrence

Indsats 

Udvikling af standardiserede kva-
litetskriterier og effektmålinger for 
udvalgte service- og velfærdsydelser, 
så både offentlige og private leve-
randører bedre kan sammenlignes, 
og grundlaget for konkurrence på de 
rette parametre fremmes

Centrale aktører 

Dansk Standard i samarbejde med of-
fentlige indkøbere og leverandører

 

Udvikling af internationale standar-
der for serviceydelser, der både har 
væsentlig betydning for den offent-
lige service i Danmark og rummer et 
eksportpotentiale for danske virksom-
heder

Afklares i samarbejde med virksom-
heder og organisationer (evt. i, hvilke 
områder, der kan være særligt oplagte)

 

Dansk Standard i samarbejde med of-
fentlige indkøbere samt Erhvervs- og 
Vækstministeriet og mulige leveran-
dører/virksomheder og/eller organi-
sationer

 

Udvikling af kontrakter og bereg-
ningsmodeller (fx formularer for 
beregning af baseline i ESCO-projek-
ter3 eller omkostninger i produktets 
levetid)

 

Dansk Standard i samarbejde med of-
fentlige indkøbere samt leverandører

 

Udvikling af udbudsvejledninger for 
udvalgte områder, som giver både 
indkøbere og leverandører større 
tryghed i udbudsprocesserne, og som 
sikrer fokus på funktionskrav (baseret 
på standarder) frem for detailspe-
cifikationer (eksempel: vejledning 
for udbud af medicinsk udstyr, som 
er udviklet af aktørerne selv; både 
indkøbere, forbrugerorganisationer, 
patientforeninger og leverandører)

 

Dansk Standard i samarbejde med of-
fentlige indkøbere samt leverandører

 

Dansk implementering af EU-Kom-
missionens vejledning for anvendelse 
af standarder i IKT4-udbud på højeste 
beslutningsniveau i de ansvarlige 
myndigheder, og offentlige myndig-
heder med ansvar for planlægning af 
it-projekter bør deltage aktivt i inter-
national standardisering

 

Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringssty-
relsen, KL, Danske Regioner

 

Evaluering af brugen af standardkon-
trakter for at identificere hhv. positive 
og negative effekter

 

Myndigheder og leverandører

3 ESCO: Energy Service COmpany – en model, hvor private aktører tilbyder totalløsninger inden for energirenoveringer m.v. 
og hjemtager investeringen gennem de opnåede energibesparelser.  
4 IKT: Informations- og kommunikationsteknologi.
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Øget brug af standarder i forbindelse med offentlige 

indkøb vil kræve en væsentlig informationsindsats, 

udarbejdelse af understøttende vejledninger samt 

støtte af udvikling af strategisk vigtige standarder. 

Hertil kommer behovet for at sikre nogle klare inci

tamenter for de offentlige indkøbere, herunder at få 

budskabet om de mulige effekter i form af bedre og 

billigere løsninger klart frem.

En mulighed i forbindelse med offentlige indkøb kan 

endvidere være brug af standardkontrakter, der kan 

medvirke til at skabe øget gennemsigtighed og effek

tivitet. Det er imidlertid vigtigt at evaluere de hidtidige 

erfaringer med standardkontrakter for at identificere, 

på hvilke områder kontrakterne kan virke positivt, og 

på hvilke de har haft negative konsekvenser.

Arbejdet bør påbegyndes hurtigst muligt og i alliance 

med andre relevante lande og under hensyntagen til 

det kommende europæiske udbudsdirektiv. På den 

måde øges sandsynligheden for, at offentlige indkø

bere i Danmark og fx de andre nordiske lande imple

menterer det kommende udbudsdirektiv så ens som 

muligt til gavn for både indkøbere og leverandører. 

Og dermed til gavn for konkurrencen og den offent

lige service.

Indsatsen kræver, at de offentlig indkøbere deltager 

aktivt i udviklingen af udbudsstandarder fra offentlige 

indkøberes side. Efterspørgerens aktive deltagelse 

er nemlig en væsentlig forudsætning for, at private 

virksomheder, brancheforeninger, fagforbund og 

NGO’er (fx forbruger, patient, miljøinteresser) også 

engagerer sig i standardiseringsarbejdet. Og bred 

deltagelse af alle typer aktører har afgørende be

tydning for, om standarderne kommer til at afspejle 

aktørernes reelle behov og dermed vil blive anvendt 

med succes. Det viser tidligere erfaringer med stan

dardiserede udbudsvejledninger og standardkon

trakter fra både Danmark og andre lande. Derfor har 

det offentlige en væsentlig rolle som drivkraft i stan

dardiseringsarbejdet.
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2.6
Omsætning af viden til værdi skal 
styrkes gennem innovationssystemet
Mål  

Ansøgere til støtteprogrammer til 
forskning, innovation og markeds-
modning skal allerede i projektbe-
skrivelsen tage aktivt stilling til, om 
eksisterende standarder eller udvik-
ling af nye standarder er relevant for 
udvikling, udbredelse eller kom-
mercialisering af den opnåede viden, 
teknologi eller produkt

Indsats 

Indarbejdelse af krav i ansøgnings-
betingelserne om indtænkning af 
standarder og/eller vejledning til 
ansøgerne om værdien af at bruge 
standarder kombineret med mulighed 
for rådgivning

Centrale aktører 

Innovationsfonden, Markedsmod-
ningsfonden og andre væsentlige 
fonde og støtteprogrammer til forsk-
ning, innovation og markedsmodning 
i samarbejde med Dansk Standard

 

Flere universitetsforskere skal deltage 
i udviklingen af standarder

 

Forbedring af incitamenterne for 
universitetsforskere til at deltage i 
standardiseringsudvalg dels ved at 
indskrive standardisering i resultat-
kontrakter m.v. som en vigtig del af 
universiteternes myndighedsbetje-
ning, dels ved at kreditere deltagelse 
i relevant standardiseringsarbejde på 
en måde, der bedre afspejler værdien 
for samfundet

 

Videnskabsministeriet

 

Betydningen af international stan-
dardisering for teknologisk udvikling, 
kommercialisering og handel afspej-
les i højere grad i undervisningen på 
relevante videregående, tekniske og 
samfundsøkonomiske uddannelser

 

Se foreslået indsats i afsnit 2.1

 

Universiteter og videregående ud-
dannelser i samarbejde med Dansk 
Standard

 

Standardiseringsprocesserne udvikles 
i forhold til at sikre både mulighed for 
hurtigere processer og bedre optag 
af bredere input for at sikre attrakti-
viteten

 

Udvikling af processerne og indfø-
relse af nye teknologier som fx crowd-
sourcing-værktøjer til at muliggøre 
en bredere inputbase til specielt de 
indledende faser af ny standardise-
ringsudvikling

 

Dansk Standard og de internationale 
standardiseringsorganisationer

Internationale standarder spiller en afgørende rolle 

for interoperabilitet mellem nye IKTløsninger, så 

man effektivt og sikkert kan udveksle nødvendige 

data, fx i sundheds og plejesektoren, i nye elæ

ringssystemer og i fremtidens intelligente elnet. Det 

gælder også for mange andre grupper af produkter 

og løsninger, at standarder for dokumentation af sik

kerhed, overensstemmelse med reguleringskrav, 
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ansøgningskriterier til større danske innovationspro

grammer bør harmonere med kriterier og proces for 

ansøgning til EU’s forsknings og innovationsmidler.

Anbefalingen er således især rettet mod den nyligt 

etablerede innovationsfond og de samfundspartner

skaber om innovation, som etableres med henblik 

på løsning af væsentlige samfundsudfordringer med 

eksportpotentiale, men anbefalingen er også rele

vant for en række øvrige innovations og markeds

modningsprogrammer som Markedsmodningsfon

den, EUDP, MUDP m.fl.

Samtidig skal det være muligt for virksomhederne at 

beskytte deres intellektuelle rettigheder, så evt. stan

dardisering går hånd i hånd med fx patentering. Både 

patenter og standarder kan være afgørende for in

novationsprojekters kommercielle succes, og de to 

processer er ikke nødvendigvis indbyrdes modstri

dende, men tværtimod ofte komplementære som 

strategiske redskaber:

  Standarder kan åbne markeder og forkorte ti

metomarket for nye produkter og ydelser

   Patenter sikrer innovatørernes konkurrencefor

dele og forbedrer dermed incitamenterne for at 

innovere.

Offentligprivate innovationspuljer bør således tage 

hensyn til begge redskabers strategiske betydning for 

et givet projekt.

En indsats for at styrke fokus på standarder og stan

dardisering i uddannelsessystemet ligger i naturlig 

forlængelse af regeringens politiske målsætning 

om at styrke danske virksomheders produktivitet og 

værdiskabelse gennem yderligere opkvalificering af 

arbejdsstyrken, så medarbejderne kan bidrage med 

innovation hele vejen gennem værdikæden. Standar

der og standardisering er ofte en vigtig del af ram

men for innovationsprocesser i virksomhederne, især 

i krydsfeltet mellem produktudvikling og produktion, 

og derfor er det afgørende, at medarbejderne kender 

og forstår de relevante standarder.

funktion og performance kan blive afgørende for, om 

et nyt produkt overhovedet kommer til markedet.

Anvendelsen af eksisterende standarder og evt. ud

vikling af nye standarder har således afgørende be

tydning for:

  Danske virksomheders muligheder for at afsæt

te de dansk udviklede løsninger på eksportmar

kederne

  Indkøberens leverandøruafhængighed og der

med muligheden for fleksibilitet i videreudvik

lingen af løsningerne og konkurrenceudsæt

telse af fremtidige indkøb

Derfor bør udbud og innovationsprojekter, hvor of

fentlige og private aktører arbejder sammen om 

udvikling af nye løsninger, kobles tættere til interna

tional standardisering. Det skal sikre, dels at de nye 

løsninger tager højde for eksisterende internationale 

standarder, dels at aktørerne hurtigst muligt kommer 

i gang med at udvikle evt. manglende standarder. 

Derfor bør alle større danske programmer og pul

jer til innovation og markedsmodning også stille det 

samme krav til ansøgere, som man allerede i flere år 

har gjort i EU’s rammeprogrammer for forskning og 

innovation: Det skal være et eksplicit kriterium for 

vurderingen af ansøgninger, at ansøger tager aktivt 

stilling til, hvordan standarder og standardisering evt. 

er relevant for projektet. Det bør ligeledes indgå i an

søgningsmaterialet, hvor virksomheden kan få hjælp 

til, hvilke standarder det er relevant for dem at bruge. 

Årsagen til dette krav er, at kravet om indtænkning af 

standarder i ansøgningen ikke må få virksomheder, 

der ikke er vant til at anvende standarder, til at afstå 

fra at søge i programmer og puljer. 

Kravet stilles eksplicit i flere opslag under Hori

zon2020, fordi standarder kan spille en afgørende 

rolle for omsætningen af projekternes viden til værdi. 

I Danmarks kommende innovationsfond er der des

værre foreløbig intet, der tyder på, at standardisering 

bliver en del af innovationsfondens strategiske om

råder eller opslag.

Anbefalingen er særlig relevant i forbindelse med den 

konsolidering af innovationspuljerne i større og færre 

programmer, som netop nu gennemføres som en del 

af regeringens innovationsstrategi, og som Produk

tivitetskommissionen anbefaler at fortsætte. Anbefa

lingen er ligeledes i tråd med målsætningen om, at 
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2.7
Evaluering

Anbefalingerne fra det Nationale Partnerskab for 

Standardisering vil kræve en betydelig investering 

og et omfattende stykke arbejde fra myndigheder 

og virksomheder og andre aktører. For at sikre den 

størst mulige effekt af denne investering bør der ind

bygges en evaluering af indsats og resultater, der kan 

sikre en løbende optimering af indsatsen.

Konkret anbefales det, at der bliver nedsat et råd el

ler udpeget et organ, som udpeges af erhvervs og 

vækstministeren, til at evaluere og følge indsatsen 

omkring implementeringen af strategien. Derudover 

foreslås det, at strategien evalueres efter en treårig 

periode op mod en række konkrete delmål i forhold 

til målene på tiårs sigt, som det fremgår af nedenstå

ende oversigt. 

*) Målt som antal unikke købere i de seneste 5 år **) Målt som udvalgspladser ***) Målt på antal danske formandskaber og sekretariater

Mål  

Antallet af virksomheder, der anven-
der standarder, skal stige *)
 

Antallet af udvalgsmedlemmer (hos 
Dansk Standard) skal stige **)
 

Antallet af myndighedspersoner, der 
deltager i standardisering skal stige **)
 

Antallet af deltagere fra uddannelses-
institutioner skal stige **)
 

Antallet af danske deltagere i euro-
pæiske/internationale arbejdsgrupper 
skal stige 
 

Øget brug af standardisering i for-
bindelse med offentlig regulering og 
kontrol

 

Systematisk brug af (internationale) 
standarder i offentlige indkøb

 

Mærkbar dansk indflydelse på inter-
nationale standarder inden for danske 
styrkepositioner ***)
 

Mærkbar dansk indflydelse på inter-
nationale standarder inden for priori-
terede områder relateret til samfunds-
mæssige interesser ***)

Status 2014 

13.800

Mål 2017 

15.800 (15 %)

Mål 2024 

27.600 (100 %)

 

2.100

 

2.400 (15 %)

 

4.200 (100 %)

 

280

 

350 (25 %)

 

560 (100 %)

 

120

 

150 (25 %)

 

240 (100 %)

 

880

 

960 (10 %)

 

1.300 (50 %)

 

Standardisering  
anvendes kun i  
begrænset grad

 

Følg-eller-forklar-
princip i forhold til at 
referere til interna-
tionale standarder er 
implementeret

 

Reference til interna-
tionale standarder er 
normaltilgangen

 

Standardisering  
anvendes kun i  
begrænset grad

 

De 10 største offentlige 
indkøbere har påbe-
gyndt systematisk brug 
af standarder

 

De offentlige indkøbere
bruger standarder stra-
tegisk og deltager aktivt
i udviklingen af inter-
nationale standarder

 

25

 

28 (12 %)

 

40 (50 %)

 

12

 

14 (15 %)

 

18 (50 %)
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3.1
Skærpet 
konkurrence

Internationale standarder kan bruges til at fjerne tek

niske handelshindringer. Transparens og reducerede 

transaktionsomkostninger i markedet virker generelt 

konkurrencefremmende, ligesom mere præcise, in

ternationalt anerkendte krav og specifikationer kan 

reducere barriererne for at byde på leverancer og 

opgaver. Derfor kan øget anvendelse af internationa

le standarder i Danmark skærpe konkurrencen i det 

danske marked, mens øget anvendelse af internatio

nale standarder i udlandet kan forbedre danske virk

somheders eksportmuligheder. Begge dele uddybes 

i de følgende afsnit.

3
Potentialer

Internationale standarder kan fremme vækst og pro

duktivitet ved at reducere transaktionsomkostninger, 

øge kompatibilitet mellem produkter, processer og 

komponenter og nedbryde tekniske handelshindrin

ger.5 En lang række studier finder da også, at udvik

lingen og anvendelsen af standarder er direkte korre

leret med produktivitetsforbedringer, eksportaktivitet 

og økonomisk vækst.6

En bedre udnyttelse af det internationale standardi

seringssystem rummer således følgende overordne

de potentialer for Danmark og danske virksomheder:

 Skærpet konkurrence

  Styrket international konkurrencekraft og 
øget markedsadgang

  Bedre løsninger på strategiske samfunds-
udfordringer

 Afbureaukratisering og ”smart regulering”.

5 Det er blevet anslået, at omkring 1/3 af den totale handel på 
verdensplan er påvirket af standarder, som ofte varierer fra land til 
land, og at en total harmonisering af produktstandarder på globalt 
plan ville booste international samhandel lige så meget, som hvis man 
reducerede toldsatser med flere procentpoint. (Se Büthe, Tim & Mattli, 
Walter: The New Global Rulers. The Privatization of Regulation in the 
World Economy. Princeton University Press 2011, s. 8.)
6 Centre for Economic and Business Research (CEBR, Copenhagen 
Business School) har i en analyse (2007) beregnet, at mellem 4 % og 
18 % af den årlige vækst i BNP kan tilskrives brugen af standarder.  I en 
dansk kontekst betyder dette, at standardisering bidrager med mindst 
1,2 milliarder kroner årligt til væksten i BNP (2007tal). Tilsvarende un
dersøgelser i Storbritannien, Tyskland og Frankrig tilskriver standarder 
en tilsvarende eller endnu større betydning for vækst og produktivitet. 
EuropaKommissionen har opgjort standarders samlede bidrag til EU’s 
vækst til at udgøre mere end 35 milliarder e uro eller ca. 260 milliarder 
kroner årligt. Den danske beregning af værdien til minimum 1,2 mil
liarder kroner er med andre ord et meget forsigtigt skøn.
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indflydelse på, hvordan og i hvilket omfang danske 

virksomheder anvender standarder. Derfor har det 

offentliges brug af standarder en vigtig erhvervspo

litisk betydning – ud over at have betydning for løs

ningen af øvrige myndigheds og velfærdsopgaver, 

herunder fastlæggelse af krav til fx kvalitet, sikkerhed 

og sundhed. Dette behandles mere indgående i af

snit 3.3, 3.4 samt 4.3. 

Anvendelse af standarder 
i virksomhederne
Analyser fra bl.a. Vækstrådet og Styrelsen for Forsk

ning og Innovation peger på, at de mest succesfulde 

danske virksomheder er dem, der indgår effektivt i 

internationale værdikæder.7

Standarder spiller en nøglerolle i denne sammen

hæng. En undersøgelse fra CEBR (udført for det da

værende Erhvervs og Byggestyrelsen i 2011) analy

serer sammenhængen mellem virksomheders brug 

af standarder og vækst, eksport og produktivitet. Un

dersøgelsen viser blandt andet, at virksomheder, der 

anvender standarder, sammenlignet med tilsvarende 

virksomheder, der ikke anvender standarder, har:

 20-25 % højere værditilvækst

 40-50 % højere eksportomsætning 

 9-15 % højere produktivitet 

 end tilsvarende virksomheder, der ikke anvender 

standarder (uden at undersøgelsen kan sige noget 

om, hvad der er årsag, og hvad der er virkning, kun at 

der er den sammenhæng, at eksporterende og pro

duktive virksomheder i højere grad end andre bruger 

standarder). 

Når danske virksomheder anskaffer standarder, sker 

det typisk som reaktion på udefrakommende mar

keds eller lovkrav. Men imidlertid giver implemen

teringen af standarderne også ofte forbedringer af 

virksomhedernes konkurrenceevne, som virksomhe

derne ikke havde forudset. Det viser en analyse, som 

DAMVAD har udført for Erhvervsstyrelsen:8

3.2
Styrket internatio-
nal konkurrence-
kraft og øget  
markedsadgang

Det bliver stadig vigtigere for danske virksomheders 

konkurrencekraft, at de kan tale det sprog, der an

vendes i den internationale standardiseringsverden.

Virksomhederne skal kunne anvende standarder

  når (potentielle) kunder eller myndighedskrav 

direkte kræver det

   for at kunne differentiere sig over for konkur

renter gennem dokumentation af særlig høj 

kvalitet, bæredygtighed eller andre egenskaber 

ved virksomhedens produkter eller ydelser

  når virksomheden har andre fordele af at ind

føre viden om markedet direkte i sin produkt

udvikling eller sine interne processer, fx som et 

værktøj til at minimere fejl og risici eller kort

lægge eksisterende markedskrav eller tekniske 

specifikationer i forbindelse med udviklingen af 

nye produkter.

Virksomhederne har ofte behov for at få direkte ind-
flydelse på standarder, som påvirker rammerne for 

både de danske virksomheders og deres internatio

nale konkurrenters forretning og konkurrencesitua

tion.

Beskrivelsen af potentialerne for at styrke virksom

hedernes konkurrencekraft gennem bedre brug af 

internationale standarder er derfor opdelt i to:

  Anvendelse af standarder i virksomhederne

  Indflydelse på internationale standarder.

Brugen af standarder i det offentlige, både i indkøb/

udbud og i regulering og tilsyn, har selvfølgelig stor 

7 Anbefalinger om Danmark som produktionsland http://danmarks
vaekstraad.dk/file/246859/Danmarks_Vaekstraads_anbefalinger_om_
Danmark_som_produktionsland.pdf 
De Skjulte Helte: Produktivitetssucceser i dansk industri.http://fivu.dk/
publikationer/2013/deskjultehelteproduktivitetssucceseridansk
industri
8 Erhvervsstyrelsen: Standarder som værdiskaber i danske virksom
heder. 2013.



26

Ved at deltage i de fora, der udarbejder standarder på 

et givet område, får virksomheden den nyeste viden 

om de kommende standarder først – en viden, som 

kan benyttes direkte i produktudviklingen. Samtidig 

har deltagerne i et standardiseringsudvalg mulighed 

for at påvirke, hvordan standarderne bliver udformet, 

hvilket i sidste ende kan have stor betydning for, om 

en virksomheds produkter eller ydelser kan komme 

til markedet.

Virksomheder, som udvikler helt nye løsninger og 

teknologier eller introducerer disse i nye markeder, 

har særlig stort behov for at deltage aktivt i standar

diseringsarbejde, fordi de skal vide, hvilke standarder 

der er på vej inden for deres marked, og i visse tilfæl

de har de behov for aktivt at påvirke disse standarder.

Det kan også være nødvendigt at udvikle helt nye 

standarder. Virksomheder, der producerer produk

ter eller teknologier, som er helt nye for markedet, 

kan have en afgørende strategisk interesse i at spre

de dele af deres viden for overhovedet at opdyrke et 

marked for det produkt, man gerne vil afsætte. Man 

kan også have behov for at få udviklet eller tilpasset 

standarder for tests eller dokumentation, så myndig

hedsgodkendelse lettes, og/eller kundetillid øges, 

og produktet hurtigere kan optages i markedet. Hvis 

de nødvendige standarder ikke findes, når man har 

udviklet en ny teknologi eller et nyt produkt, så kan 

den efterfølgende standardiseringsproces forsinke 

markedsføringen af produktet. Derfor kan det blive 

afgørende for den kommercielle succes, om virk

somheden har taget højde for standarder og stan

dardisering allerede i selve udviklingsfasen.

Øget dansk deltagelse i udviklingen af internationale 

standarder rummer således potentialer for:

  Øget kendskab til kommende internationa-
le rammevilkår med betydning for danske 
virksomheder

  Øget videnindhentning og synergi i udvik-
lingsfasen

  Lettere markedsadgang og/eller kortere 
time-to-market for dansk udviklede pro-
dukter og løsninger

  Øget dansk indflydelse på kommende 
internationale rammevilkår og konkurren-
ceparametre.

  77 % af virksomhederne i undersøgelsen 
oplever, at standarderne øger kvaliteten af 
deres produkter og services

  80 % af virksomhederne oplever, at standar-
derne har givet ny viden til virksomheden

  60 % oplever, at samarbejdet med underle-
verandører og kunder bliver enklere

  72 % oplever, at implementering af standar-
der øger kundetilliden.

Tilsammen tyder studierne på, at bedre anvendelse 

af internationale standarder blandt danske virksom

heder kan øge virksomhedernes generelle produkti

vitet og forbedre deres eksportmuligheder.

Ledelsesstandarder, som fx ISO 9001 for kvalitets

ledelse eller ISO 14001 for miljøledelse, er en kilde 

for virksomhederne til international best practice for 

kvalitetskontrol, energieffektivisering, minimering af 

miljøpåvirkning eller andre veje til produktivitetsfor

øgelser. Et certifikat fra et akkrediteret certificerings

organ kan bruges til at dokumentere over for kunder, 

samarbejdspartnere og myndigheder, at man lever 

op til standardens krav.

Både kvalitetsledelses og miljøledelsesstandarderne 

er i dag mindre udbredte i Danmark end i Sverige og 

Tyskland, når der korrigeres for størrelse og bran

chesammensætning.9 Det tyder på, at der ligger et 

uudnyttet potentiale for, at danske virksomheder kan 

bruge ledelsesstandarder til at styrke deres produk

tivitet.

Indflydelse på internationale standarder
Da standarder bliver stadig vigtigere i produktud

vikling, handel og regulering, bliver det også mere 

afgørende for virksomheders, branchers og landes 

konkurrenceevne, at de øver aktiv indflydelse på, 

hvordan de internationale standarder bliver udfor

met. En lang række af de lande, vi både handler og 

konkurrerer med, satser da også allerede massivt på 

standardisering som et strategisk redskab til at styrke 

deres konkurrencekraft og udvikle deres vækstin

dustrier. Det gælder både USA, vækstøkonomierne i 

Asien og flere af vores europæiske naboer.

9 Copenhagen Economics: Potentialer for standardisering og vækst. 
2013 (ikke publiceret.)
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sikkert. Dels for at undgå, at den offentlige indkøber 

fremover låses til en enkelt leverandør.

EUKommissionen vurderer, at det koster offentlige 

myndigheder i Europa en årlig merudgift på anslået 

8,2 milliarder kroner, at myndighederne i praksis bli

ver låst til én leverandør af et itsystem. Derfor opfor

drer EUKommissionen også til, at myndighederne 

lægger vægt på, at systemerne skal følge gængse 

standarder, når de sender systemerne i udbud.10

Et af skræmmeeksemplerne på manglende koordi

nering af et offentligt itprojekt herhjemme er den 

elektroniske patientjournal, EPJ. Systemer blev ud

viklet sideløbende i de enkelte daværende amter, og 

sundhedssystemet og patienterne lever endnu i dag 

med følgerne af, at systemerne ikke kan udveksle 

data eller er besværlige og dyre at videreudvikle, fordi 

de ikke er bygget på gængse platforme.

Der findes på den anden side gode eksempler på po

tentialerne ved at anvende det internationale stan

dardiseringssystem strategisk til at forbedre både 

konkurrence og offentlig service. De internationale 

standarder for RFIDteknologi (Radio Frequency 

IDentification) til biblioteker er blevet til på et dansk 

initiativ i tæt samarbejde mellem Biblioteksstyrelsen 

(i dag del af Kulturstyrelsen), Silkeborg Bibliotek og 

en privat dansk teknologileverandør. RFID er den tek

nologi, der med en chip gør det muligt at lægge en 

høj stabel fysiske materialer på en plade på bibliote

ket, og så ved maskinen præcis, hvilke bøger der er 

tale om.

De internationale ISOstandarder for RFID til biblio

teker gør det let for alle danske biblioteker at konkur

renceudsætte leverancer af det teknologiske udstyr 

frem for at være bundet til den ene eller den anden 

leverandør. Samtidig er standarderne forudsætnin

gen for, at samtlige biblioteker – både kommunale 

biblioteker og forskningsbiblioteker – effektivt og 

smidigt kan udveksle fysiske materialer.

Den danske teknologileverandør fortæller, at de in

ternationale standarder på den ene side har givet 

dem konkurrenter på det danske marked, men på 

den anden side har muliggjort en lukrativ eksport af 

virksomhedens løsninger. RFIDstandarderne bidra

ger således både til at sikre et højt offentligt service

niveau med nye muligheder for søgning og udveks

3.3
Bedre løsninger på 
strategiske sam-
fundsudfordringer

Bedre brug af internationale standarder ved indkøb 

og udbud kan skærpe konkurrencen og mindske le

verandørafhængigheden for både offentlige og pri

vate virksomheder og dermed give højere kvalitet til 

færre penge. Samtidig kan anvendelsen af de rette 

standarder, med skarpt fokus på funktionskrav frem 

for på detailkrav til processer eller konstruktion, i sig 

selv bidrage til at løfte den offentlige service.

Brugen af internationale standarder blandt både 

offentlige og private aftagere af produkter og ydel

ser fra danske virksomheder har desuden stor ind

flydelse på danske virksomheders mulighed for at 

bruge hjemmemarkedet som afsæt til eksportmar

keder.

Således er der generelt potentiale i at identificere, 

i hvilket omfang standarder kan være løsningen på 

samfundets udfordringer og være medvirkende til at 

skabe bedre levevilkår gennem fx:

 Kvalitet

 Sikkerhed

 Sundhed

 Arbejdsmiljø

 Tryghed

 Interoperabilitet.

I det følgende beskrives to overordnede områder, 

hvor der er særlig stort potentiale ved at bruge inter

national standardisering bedre. Men det er givet, at 

der er potentiale for, at standarder kan tilføre værdi 

på yderligere strategiske samfundsudfordringer.

IKT-løsninger
Standarder spiller en særlig kritisk rolle i udvikling 

og indkøb af større komplekse systemer, som for 

eksempel IKTløsninger til det offentlige, som over 

tid vil skulle involvere flere leverandører og partnere, 

og som skal kunne videreudvikles gennem mange 

år. Dels for at sikre, at det offentliges systemer kan 

spille sammen og kan udveksle data både effektivt og 
10 http://www.version2.dk/artikel/itleverandoerershaandjern
kostereu82milliarderomaaret54136
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lande – for en mere effektiv konkurrenceudsættelse 

af det offentliges ydelser, også på de ”blødere” om

råder som børnepasning, pleje og sundhed. Der er 

behov for bedre redskaber til at kunne sammenligne 

effekten og kvaliteten af ydelserne, samtidig med at 

dokumentationsbyrden skal reduceres for både de 

offentligt ansatte, for indkøbere og administratorer 

og for private leverandører til det offentlige.12 I øje

blikket begrænser det konkurrence og produktivi

tet, at både indkøbere og leverandører ofte ikke er 

trygge ved udbudsprocesserne, blandt andet fordi de 

mangler et troværdigt grundlag for sammenligning 

af pris og kvalitet.

Det er ligeledes en væsentlig politisk prioritet på 

europæisk plan, at det indre marked for serviceydel

ser skal fungere langt bedre. Men udviklingen af de 

standarder, som skal bidrage til at sætte rammerne 

for reel international konkurrence på serviceområ

det, er kun i sin spædeste begyndelse.

Disse udfordringer og behov på serviceområdet be

tyder, at Danmark har chancen for at sætte afgøren

de aftryk på et kommende indre marked for service. 

Udviklingen af danske eller nordiske standarder for 

serviceydelser kan nemlig danne grundlag for senere 

europæiske standarder, hvorved danske indkøbere i 

både det offentlige og private vil få bedre muligheder 

for at konkurrenceudsætte deres indkøb, samtidig 

med at de danske leverandører, som selv har været 

med til at skrive standarderne, vil have en konkurren

cefordel på det europæiske marked.

En bedre udnyttelse af det internationale standardi

seringssystem i offentlige indkøb, udbud og dansk 

innovationspolitik rummer således potentialer for:

  Skærpet konkurrence mellem leverandører

  Reduceret risiko for leverandørlåsning

  Bedre offentlig service

  Bedre muligheder for, at danske virksom-
heder kan bruge hjemmemarkedet som 
afsæt til eksportmarkeder.

ling af materialer og til at sikre lavere omkostninger 

gennem smidige og arbejdsbesparende processer, 

bedre konkurrenceudsættelse af indkøb og mindre 

leverandørafhængighed.

Eksemplet viser, at det kan have afgørende betydning 

for både aftager og leverandør, at de udviklede løs

ninger tager højde for internationale standarder al

lerede fra begyndelsen af udviklingsprocessen. Men i 

øjeblikket er der ingen politisk systematik eller struk

tur, der sikrer, at for eksempel offentligprivate inno

vationsprojekter er koblet til international standardi

sering, eller i det mindste undersøger, om koblingen 

er relevant.

Der findes dog enkelte områder inden for offent

ligprivat innovation og udvikling, hvor der er fokus 

på betydningen af standardisering. Eksempelvis er 

standarder nævnt i flere kritiske sammenhænge i  

INNO+kataloget.11 Men det vil kræve et systematisk 

fokus på international standardisering i alle innovati

onsudbud fremover, hvis både det offentlige og pri

vate udviklere og leverandører skal have maksimalt 

udbytte af fremtidige innovationssamarbejder.

Der vil naturligvis være udviklingsprojekter, hvor 

standarder og standardisering kun spiller en margi

nal rolle for udviklingen og markedsmodningen af 

løsningen. Men regeringen bør sikre en systematik i 

den måde, hvorpå parterne tager højde for den evt. 

relevans af standardisering i projekterne.

Til sammenligning har EU’s rammeprogrammer for 

forskning og innovation allerede i flere år haft som 

et eksplicit kriterium i vurderingen af ansøgninger, at 

ansøger har taget aktivt stilling til, om standarder og 

standardisering er relevant for projektet, og i så fald 

hvordan. En lignende tilgang i Danmark ville således 

også sikre mere ens ansøgningsvilkår og kriterier 

for danske forsknings og innovationskonsortier på 

nationalt og på europæisk niveau. Det bør ligeledes 

indgå i ansøgningsmaterialet, hvor virksomheden 

kan få hjælp til, hvilke standarder det er relevant for 

dem at bruge, så kravet ikke får virksomheder, der 

ikke er vant til anvende standarder, til at afstå fra at 

søge i programmer og puljer.

Serviceydelser
Et helt andet område, hvor standardisering kan bru

ges til at styrke konkurrence og kvalitet i det of

fentlige, er serviceydelser. Der er et stigende behov 

herhjemme – som i andre nordiske og europæiske 

11 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: 
INNO+: Det Innovative Danmark. Et inspirations og prioriteringsgrund
lag for strategiske investeringer i innovation. 2013. (http://fivu.dk/pub
likationer/2013/filer2013/innova_hovedkatalog_interaktiv_web.pdf)
12 Produktivitetskommissionen: Styring, ledelse og motivation i den 
offentlige sektor. Analyserapport 3. 2013.
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  Lettelse af dokumentationsbyrde for især 
eksportvirksomhederne (større harmoni 
mellem reguleringskrav på hjemmemar-
kedet og regulerings- eller kundekrav på 
eksportmarkederne)

  Lettelse af reguleringsarbejdet for de regu-
lerende myndigheder.

3.4
 Afbureaukrati-
sering og smart  
regulering

National regulering påvirker i højere grad danske 

virksomheders internationale forretningsmuligheder 

– og omvendt internationale virksomheders forret

ningsmuligheder i Danmark. Det gælder både for re

guleringskravene til produkter og processer.

Jo mere nationale regler og krav adskiller sig fra de 

krav, der gælder på internationale markeder, des 

mere komplicerer man dokumentationsarbejdet for 

danske virksomheder, idet de på den ene side både 

skal leve op til reguleringskrav i Danmark og på den 

anden side også skal leve op til kundekrav på inter

nationale markeder. Det lægger en unødig byrde på 

virksomhederne og kan reelt hæmme deres eks

portmuligheder. Samtidig kompliceres internationale 

virksomheders adgang til at gøre forretning i Dan

mark, hvilket hæmmer konkurrence og bremser 

udenlandske investeringer i Danmark.

Desuden risikerer regulerende myndigheder at lave 

unødigt dobbeltarbejde, hvis de ikke i lovgivnings

arbejdet anvender den internationale best practice, 

som er opsamlet og løbende opdateres i standarder. 

Det giver også dobbeltarbejde for tilsynsmyndig

hederne, hvis en evt. certificering efter en relevant 

international standard ikke anerkendes af myndighe

derne som overensstemmelse eller delvis overens

stemmelse med reguleringskravene til branchen. Det 

fordrer, at regulerende myndigheder har kendskab til 

relevante internationale standarder og efter behov 

deltager i såvel udvikling som revision på linje med 

øvrige interessenter.

En bedre anvendelse af internationale standarder i 

forbindelse med dansk regulering rummer derfor 

potentialer for:

  Øget konkurrence i brancher og marke-
der, hvor der i øjeblikket kan identificeres 
unødige handelshindringer, som helt eller 
delvist kan fjernes gennem anvendelse af 
internationale standarder
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4.1
Manglende kend-
skab til og anven-
delse af standarder

Mange store danske produktivitetsvirksomheder bru

ger standarder i deres produktudvikling og produk

tion; de følger udviklingen af internationale standar

der tæt; og de øver i flere tilfælde aktiv indflydelse på 

standardernes udformning.

Derimod har de mange mindre virksomheder, som 

udvikler nye produkter og løsninger og/eller funge

rer som underleverandører til virksomheder i både 

ind og udland, store udfordringer, fordi de sjældent 

har ressourcerne og kompetencerne til at orientere 

sig løbende og strategisk i gældende og kommende 

standarder. Med andre ord er der mange af dem, der 

risikerer at ”køre i blinde” i forhold til kommende kun

dekrav og reguleringskrav i deres markeder, som kan 

få afgørende betydning for deres forretning.

En anden konsekvens af manglende kendskab og an

vendelse for de mindre virksomheder er, at de risike

re at gå glip af fordele eller konkrete forretningsmu

ligheder, hvis de ikke tager højde for standarder eller 

tager udgangspunkt i forældede standarder: Det kan 

nemlig forsinke timetomarket for nye produkter og 

løsninger. I værste fald kan denne situation føre til, 

at produktet slet ikke kommer til markedet, eller for

sinkelsen kan føre til, at konkurrenter opnår et vigtigt 

forspring. Manglende kendskab til kommende stan

darder kan også resultere i, at en virksomheds pro

dukt ikke kan komme ind på eller udelukkes fra et 

eksisterende marked.

Men det er også et problem for de større virksom

heder, som er afhængige af et tæt og effektivt sam

arbejde med deres underleverandører. Upræcise 

kravspecifikationer medfører fejl og forsinkelser. Og 

manglende viden hos underleverandøren om gæl

dende standarder kan betyde, at kunden enten må 

bruge ressourcer på at uddanne underleverandørens 

medarbejdere eller må vælge en anden leverandør.

Barriererne for en øget anvendelse kan kort opsum

meres som:

4
Barrierer

I det følgende beskrives de barrierer, som forhindrer 

eller hæmmer forløsningen af de potentialer, som er 

beskrevet ovenfor.
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lem produktudvikling og produktion bliver det derfor 

afgørende, at medarbejderne kender og forstår de 

standarder, som er en vigtig del af rammen for in

novationsprocesserne.

  Manglende kendskab til standardernes 
eksistens og betydning

  Manglende overblik i forhold til at kunne 
identificere, hvilke standarder der er rele-
vante for den pågældende virksomhed

  Manglende ressourcer og kompetence til at 
forstå og anvende standarderne, herunder 
såvel sproglige som tekniske kompetencer

  Manglende forståelse for værdien af at 
bruge standarder, herunder klar return on 
investment, og dermed manglende priori-
tering

  Manglende markedsaccept, fx hvis der ikke 
har været en bred deltagerkreds repræsen-
teret i udviklingen af standarden.

En del af problemet skal findes i selve standardise

ringssystemet. Standarder virker ganske vist kom

pleksitetsreducerende som et redskab til at fjerne 

handelshindringer og sikre kompatibilitet mellem 

produkter, processer og komponenter. Men syste

met er samtidig omfattende og krævende at navige

re i, særligt for mindre virksomheder. Og de enkelte 

standarder kan være formuleret så abstrakt eller tek

nisk kompliceret, at de er vanskelige at læse, forstå 

og omsætte til praksis. Det krævende og abstrakte 

niveau udgør tilsammen en strategisk udfordring 

for danske virksomheder, især pga. den danske er

hvervsstruktur med mange små og mellemstore virk

somheder.

Men en del af problemet er også, at uddannelsessy

stemet i dag i meget ringe grad forbereder kandidater 

og faglærte til arbejdet med standarder. Det gælder 

både inden for tekniske uddannelser på højere læ

reanstalter og for erhvervsskolerne. Store danske og 

internationale virksomheder oplever gang på gang, 

at de ansætter ingeniører, som efter fem års studier 

ingen anelse har om, hvordan standardisering fun

gerer, og i bedste fald begrænset viden om, hvordan 

man anvender standarder i praksis.

Det er en vigtig politisk målsætning, at danske virk

somheder skal styrke produktivitet og værdiskabelse 

gennem yderligere opkvalificering af arbejdsstyrken, 

så medarbejderne kan bidrage med innovation hele 

vejen gennem værdikæden. Især i samspillet mel
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For at sikre de bredere samfundshensyn er det vig

tigt, at også myndigheder og repræsentanter for of

fentlige institutioner deltager. Trods rabat på selve 

deltagelsen i standardiseringsudvalg har NGO’er og 

forbrugerorganisationer kun sjældent ressourcer til 

at deltage aktivt i standardisering, og derfor spiller 

regulerende myndigheder en væsentlig rolle som 

samfundets faglige ambassadør i standardiserings

arbejdet.

Når en række af disse forskellige aktører i stort om

fang ikke deltager i standardiseringsarbejdet, skyldes 

det flere forskellige barrierer:

  Manglende kendskab til muligheden gene-
relt for at kunne deltage i standardiserings-
arbejdet

  Manglende kendskab til, hvad der aktuelt 
sker i standardiseringsarbejdet, som kunne 
være relevant for den pågældende aktør

  Manglende ressourcer

  Manglende kompetencer til at kunne deltage.

Den manglende prioritering hos nogle aktører hæn

ger dels sammen med standardiseringsarbejdets 

langstrakte karakter, der gør, at der er tale om en 

ret langsigtet return on investment, og dels med en 

opfattelse af, at der kun er begrænsede muligheder 

for indflydelse. Især små virksomheder og mindre 

ressourcestærke interessenter kan have svært ved 

at skulle afsætte ressourcer til et standardiserings

arbejde, der strækker sig over 3 år. Problemet er 

selvfølgelig særligt udtalt på områder, hvor der ikke 

er åbenlyse interesser for den enkelte virksomhed/

organisation.13 Uklarheden om de enkelte aktørers 

incitamenter udgør en barriere for samfundets og 

virksomhedernes samlede udnyttelse af standardise

ringssystemet.

For visse virksomheder kan beskyttelsen af intellek

tuelle rettigheder desuden være en bekymring, som 

4.2
Vigtige aktører 
udebliver fra  
standardiserings-
arbejde

Deltagelse i standardiseringsarbejdet giver mulighed 

for indflydelse på de internationale, europæiske og 

danske standarder. Hvis standardiseringsarbejdet skal 

fungere optimalt, skal alle relevante interesser være 

repræsenteret, så alle relevante input kommer på 

bordet og bliver afvejet mod hinanden. Hvis nogle 

parter er for svagt repræsenteret eller helt fravæ

rende, kan standarderne ende med at afspejle sær

interesser, hvilket kan virke konkurrencehæmmende. 

Hvis eksempelvis de små virksomheder er utilstræk

kelig repræsenteret, så kan standarderne på det på

gældende område risikere at blive udformet, så de 

reelt passer til de store virksomheders struktur og or

ganisation, mens de bliver en udfordring for de små 

virksomheder, som så begrænses i konkurrencen.

Det er derfor vigtigt, at også andre interessenter end 

virksomheder er involveret, herunder forbrugerne, 

arbejdstagerne, NGO’er, forskere og testlaboratorier. 

Dels for at sikre det bredest mulige input og dermed 

den bedst mulige kvalitet af standarderne. Dels for 

at sikre standardernes markedsaccept og dermed ef

fektiviteten af standardiseringssystemet.

Herudover er det også vigtigt, at bredere danske 

samfundsinteresser varetages i det internationale 

standardiseringsarbejde, så de internationale stan

darder ikke alene afspejler virksomheders interesser, 

men også generelle hensyn til klima og miljø, sund

hed, forbrugerbeskyttelse, sikkerhed etc. Ikke kun af 

hensyn til ”bløde” politiske målsætninger men også 

af erhvervspolitiske grunde. Ofte vil det nemlig styrke 

danske virksomheders internationale konkurrence

kraft, at standarder bidrager til høje krav på områder 

som sikkerhed, sundhed og bæredygtighed på de in

ternationale markeder, fordi det netop er parametre, 

hvor danske virksomheder generelt udmærker sig i 

forhold til deres udenlandske konkurrenter.

13 Problematikken kan beskrives med det begreb, som Finansmini
steriet har kaldt free riding. Se Finansministeriet: Vejledning i udarbe
jdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Appendiks H: 
Afledte effekter – udbudsvirkninger. 1999. (http://www.fm.dk/pub
likationer/1999/vejledningiudarbejdelseafsamfundsoekonomiske
konsekvensvurderinger/appendikshafledteeffekter_udbudsvirk
ninger/)
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4.3
Manglende brug 
af (internationale) 
standarder i  
regulering og  
offentlige indkøb

Nationale særkrav til produkter eller serviceydel

ser kan udgøre tekniske handelshindringer, der be

grænser handel og konkurrence. I visse tilfælde kan 

nationale reguleringskrav været formuleret med 

henvisning til nationale standarder, som derved kan 

hæmme international konkurrence og dermed øko

nomisk vækst. Når det sker i Danmark, udgør det et 

problem for konkurrence og produktivitet herhjem

me, og når det sker i udlandet, udgør det en barriere 

for danske virksomheders eksportmuligheder.

Som det fremgår af afsnit 3.4, kan øget brug af inter

nationale standarder i reguleringsmæssig sammen

hæng og i forbindelse med offentlige indkøb fremme 

konkurrence og samtidig øge de danske virksomhe

ders eksportmuligheder. Desuden rummer brug af 

internationale standarder et potentiale for mere smi

dig og kosteffektiv regulering.

Det er meget forskelligt, hvordan forskellige dan

ske myndigheder anvender standarder i regulering. 

Blandt barriererne for en øget anvendelse er regu

leringsmæssige traditioner og til tider en manglende 

vilje til at ”udlicitere” dele af reguleringen til et regi, 

der er domineret af private aktører. Gennem mere 

traditionel regulering har myndighederne mere 

håndfast styr på reguleringens elementer. Desuden 

undgår man at skulle henvise til engelsksprogede 

dokumenter eller at skulle oversætte disse.

Det kan også udgøre en barriere, at der slet ikke fin

des internationale standarder på det område, der skal 

reguleres. Det vil kræve flere ressourcer, hvis myndig

heden selv skal være drivende på udviklingen af de re

levante standarder, og det vil kræve en længere tids

ramme. Omvendt vil det også gøre det muligt at få stor 

indflydelse på de internationale standarder, hvis Dan

mark stiller sig i spidsen for standardiseringsarbejdet.

afholder dem fra at deltage i standardisering: Frygten 

for at udlevere virksomhedens kerneviden gennem 

standardiseringsarbejdet og dermed miste konkur

rencefordele kan således være en barriere.

Det offentlige kan selvfølgelig have interesse i at løfte 

standardiseringsindsatser på områder, hvor der ikke 

er klare kommercielle interesser for enkelte virksom

heder. Men for den enkelte offentlige aktør kan del

tagelse i standardisering være uhensigtsmæssigt ud 

fra en større samfundsøkonomisk betragtning. Fx kan 

en indkøbsansvarlig i en kommune sjældent forsvare 

at bruge mange ressourcer på at bidrage til udvik

lingen af en standard, som muligvis vil kunne sikre 

kommunen væsentlige besparelser nogle år ude i 

fremtiden. Heller ikke selv om den pågældende stan

dard potentielt vil give meget store besparelser sam

menlagt på tværs af landets kommuner. Desuden 

afhænger betydningen af en ny standard for bedre 

udbudsprocesser og skærpet konkurrence i høj grad 

af, i hvilken grad den faktisk bliver anvendt – ikke kun 

i indkøberens egen kommune, men netop på tværs 

af kommuner. Som et tilsvarende eksempel har den 

ansvarlige for udvikling og indkøb af nye itsystemer 

til et hospital ikke nødvendigvis øje for danske itle

verandørers langsigtede interesse i at kunne afsætte 

den samme løsning i andre regioner og på eksport

markederne.

Endelig kan det offentliges manglende deltagelse i 

standardisering reelt udgøre en barriere for, at virk

somhederne deltager i standardisering. For eksempel 

er det kun relevant for serviceleverandører til kom

muner at deltage i standardisering af kriterier eller 

retningslinjer for (offentlig) service, hvis kommuner

ne selv bidrager aktivt til standardiseringsarbejdet. I 

modsat fald bliver det nemlig usandsynligt, at stan

darderne vil afspejle kommunernes faktiske behov og 

rent faktisk vil blive brugt af kommunerne som et sty

ringsværktøj i administration og udbud. Og dermed 

vil en eventuel kommende standard blive uinteres

sant for virksomhederne at anvende – og naturligvis 

også uinteressant at investere kræfter i at udvikle.
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5
Nationalt 
Partnerskab for 
Standardisering

Erhvervs og Vækstministeriet har meddelt, at der vil 

blive formuleret en samlet standardiseringspolitisk 

strategi for Danmark. Strategien forventes i løbet af 

2014.

Nationalt Partnerskab for Standardisering (NPS) er 

nedsat af Dansk Standard i 2013 for at levere kon

krete anbefalinger til strategien.

NPS er sammensat af topledere, beslutningstagere 

og meningsdannere fra danske virksomheder og in

teresseorganisationer med særlig viden om standar

der og standardisering eller særlig viden om områ

der, hvor standardisering med fordel kan anvendes 

mere eller bedre.

NPS har afholdt fire møder i perioden august 2013 

til februar 2014, alle hos Dansk Standard, som også 

har sekretariatsbetjent partnerskabet. Erhvervs og 

Vækstministeriet har været repræsenteret på mø

derne som observatør.

I forhold til offentlige indkøb er en væsentlig barriere 

manglende kendskab til standarder og manglende 

overblik i forhold til at identificere de relevante stan

darder. Hertil kommer, at henvisning til standarder 

ikke er relevant for alle typer indkøb, og at der på an

dre områder mangler de relevante standarder. Blandt 

andet derfor kan den enkelte indkøber eller organi

sation savne de rette incitamenter for at iværksætte 

udviklingen af standarder, som ville give fordele for 

større dele af den offentlige sektor og/eller danske 

virksomheder og dermed samfundsøkonomien.

En særlig problematik gør sig gældende for service

brancherne, hvor der er stort politisk ønske om at få 

et indre marked for service til at fungere med hen

blik på at skærpe international konkurrence og pro

duktivitet. EU har derfor blandt andet taget initiativ 

til udvikling af en række generelle servicestandarder, 

men endnu er der kun meget begrænset standar

diseringsaktivitet på området. I de seneste år er ud

viklingen faktisk gået den helt forkerte vej, påpeger 

analysefirmaet Technopolis:

  Over the last 10 years, approximately 350 stan-

dards for services have been developed at na-

tional level in the EEA, versus only approximate-

ly 50 at European level. If this development 

continues in the same proportions, there is a 

real risk of fragmentation of the Single Market 

for services by national standards.14

Der er med andre ord risiko for, at det ønskede indre 

marked for service vil sande til i formelle og uformel

le standarder og certificeringsordninger på nationalt 

niveau, stik imod de politiske hensigter og medlems

landenes samlede samfundsøkonomiske interesser. 

Det sker, hvis væksten i nationale ordninger vedbliver 

at være langt større end udviklingen af europæiske 

og internationale standarder.

14 Nordic Innovation: A study on services certification linked to 
service standards at national level in Europe. 2012. (http://www.
nordicinnovation.org/Publications/astudyonservicescertification
linkedtoservicestandardsatnationallevelineurope/)
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Standarder er med andre ord meget ofte et redskab 

til at definere kvaliteten af et produkt eller en ydelse 

– hvis man ved ordet ”kvalitet” forstår begge følgen

de betydninger:

  Den ”neutrale” betydning, hvor ordet 
beskriver regularitet, ensartethed eller 
præcision, som sikrer kompatibilitet mel-
lem produkter og systemer og tjener til at 
minimere risici og reducere transaktions-
omkostninger

  Den ”værdiladede” betydning, hvor ordet 
beskriver god/dårlig eller høj/lav kvalitet.

Standarder er i udgangspunktet frivillige at anvende. 

En række standarder er desuden certificerbare, dvs. 

at en organisation kan opnå dokumentation for, at 

systemer, processer eller produkter efterlever den 

pågældende standard. Langt de fleste standarder er 

dog ikke certificerbare.

Virksomheder, brancheorganisationer, myndigheder 

og interesseorganisationer inviteres gennem Dansk 

Standard til at deltage i de standardiseringsudvalg, 

der udvikler og reviderer standarder. Dansk Standard 

er Danmarks officielle standardiseringsorgan og fun

gerer dermed som indgangen for danske virksom

heder til de europæiske (CEN, CENELEC og ETSI) og 

internationale (ISO og IEC) standardiseringsorganisa

tioner.

Der findes i øjeblikket ca. 25.000 gældende standar

der i Danmark. Heraf er 98 procent internationale 

standarder, og kun 2 procent er nationale danske 

standarder.

Standarder spiller en afgørende rolle for markeds

adgang i EU, hvor harmoniserede standarder udgør 

en hjørnesten i det indre marked. Siden 1990’erne er 

der udviklet ca. 20.000 europæiske standarder – og i 

samme periode har det derfor været muligt at trække 

ca. 200.000 nationale standarder tilbage. Udviklin

gen af europæiske standarder har således fjernet en 

lang række tekniske handelshindringer mellem de 

europæiske lande.

Men udviklingen og harmoniseringen af standar

der er selvfølgelig ikke en politisk neutral proces. 

Der kan være store interesser på spil for aktørerne i 

markedet, når der udvikles nye standarder, eller ek

sisterende standarder vinder større udbredelse. Der 

Bilag

1
Hvad er 
standarder?

Standarder er dokumenter, der formulerer præcise 

retningslinjer for processer eller produkter.

De udgør et internationalt ”sprog” af entydige refe

rencer, som letter samarbejde og samhandel og re

ducerer risici og transaktionsomkostninger for virk

somhederne. Et sprog, som det bliver stadig mere 

afgørende for danske virksomheder at kunne tale, 

i takt med at de indgår i internationale værdikæder 

eller påvirkes af europæisk eller international lovgiv

ning.

Officielle standarder er udviklet af markedets parter 

gennem et anerkendt standardiseringsorgan, som 

tilstræber en åben proces med bred inddragelse af 

interessenter.

Standarder kan stille krav til:

  Konstruktion – fx papirformater, gevind, 
dataformater

  Systemer – fx kvalitetsstyring, risikoana-
lyse, miljøledelse

  Ydeevne – fx brudstyrke, sikkerhed, ergo-
nomi, støj, stråling

  Symboler – fx piktogrammer for toilet, 
nødudgang, rygeforbud

  Terminologi – fx korrekt definition af en 
elektrode eller et statistisk begreb

  Metoder – fx til kemiske analyser eller 
prøvning og dokumentation af teknologier.
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vil meget ofte være relative vindere og tabere blandt 

de virksomheder, lande og andre interessenter, som 

kan blive påvirket af de ændrede markedsvilkår. Der

for kan det til tider være afgørende vigtigt for danske 

virksomheder, brancher eller myndigheder at følge 

med i udviklingen af relevante internationale stan

darder og i visse tilfælde at øve aktiv indflydelse på 

indholdet af standarderne.

I det følgende beskrives kort:

  Hvordan virksomheder, myndigheder og 
indkøbere anvender eksisterende standar-
der 

  
  Hvordan virksomheder og andre interes-

senter udvikler nye standarder.
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Aftagerne kan bruge internationale standarder til at 

sikre sig, at det leverede lever op til ønskede egen

skaber inden for sikkerhed, energiperformance, 

bæredygtighed, kvalitet eller andet, og til at sikre in

teroperabilitet mellem løsninger fra forskellige leve

randører.

Et krav om, at leverandørerne skal anvende visse 

standarder, kan fremme konkurrence blandt leveran

dørerne og dermed sikre aftageren bedre kvalitet til 

lavere pris. Det sker, hvis standarderne bidrager til at 

gøre kravene gennemsigtige, præcise og internatio

nalt kendte, hvilket officielle internationale standar

der ofte kan.

Omvendt kan krav om særlige standarder begræn

se konkurrence, hvis de reelt afholder leverandører 

fra at byde på leverancen. Det sker fx, hvis aftager 

anvender særlige nationale standarder i stedet for 

internationale standarder, eller hvis de mulige leve

randører har svært ved overhovedet at tilegne sig vi

den om de gældende standarder eller anvende dem 

i praksis.

Anvendelse af de forkerte standarder kan desuden 

begrænse innovation i løsningerne. Det sker, hvis de 

valgte standarder lægger for mange begrænsninger 

på den præcise udformning af den ønskede løsning 

frem for at stille krav til, hvad løsningen skal kunne.

Endelig kan aftagers manglende anvendelse af stan

darder begrænse konkurrencen. Det sker, hvis ud

budskravene og måske hele markedet for det givne 

produkt eller den givne ydelse er så ugennemsigtigt, 

og transaktionsomkostningerne for potentielle leve

randører derfor er så store, at de bliver en barriere for, 

at leverandørerne overhovedet byder på opgaverne.

Er der tale om en stor, samlet efterspørgsel fra enten 

meget store aktører eller fra mange mindre enheder 

(fx virksomheder eller kommuner), så har aftagernes 

anvendelse (eller manglende anvendelse) af standar

der selvfølgelig indflydelse på hele optaget og an

vendelsen af standarder i det pågældende marked, 

for eksempel fordi visse standarder kan blive de fac

tomarkedskrav.

Leverandør
Konkrete krav fra kunder eller fra regulerende myn

digheder er ofte formuleret med referencer til stan

darder. For den enkelte leverandør er standarder 

derfor ofte en kilde til viden om markedet, som det 

1.1
Hvordan anvendes 
standarder?

I det følgende skitseres betydningen af standarder for 

de virksomheder og andre vigtige samfundsaktører, 

der anvender dem. Her ses i første omgang bort fra 

brugernes eventuelle rolle i udviklingen af standar

der, og der fokuseres på, hvordan standarderne bliver 

brugt, og hvilken betydning de har for brugerne.

Brugerne kan inddeles i tre meget overordnede kate

gorier: Aftagere, leverandører og regulerende myn

digheder. I mange sammenhænge overlapper kate

gorierne selvfølgelig, og samtidig indfanger de ikke 

nødvendigvis alle brugere af standarder. For eksem

pel er mange virksomheder leverandører i én sam

menhæng, og aftagere i en anden. Men kategorierne 

anskueliggør den betydning, som standarder spiller 

for udviklingen af virksomhedernes rammevilkår – 

både gennem ”rent” markedsdrevne mekanismer og 

gennem regulering.

Aftager
For aftagersiden er standarder især et redskab til at 

reducere transaktionsomkostninger, reducere risici 

og sikre kvalitetsniveauet. Både offentlige og priva

te virksomheder anvender i mange sammenhænge 

standarder eller referencer til standarder i deres ind

køb eller udbud som en del af kravspecifikationerne. 

Det kan de blandt andet gøre for at:

  Sikre kompatibilitet med eksisterende løs-
ninger

  
 Undgå fremtidig leverandørlåsning
  
 Fremme transparens i udbudsprocessen
   

Skærpe (international) konkurrence om 
leverancen.
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Lidt firkantet kan man sige, at der grundlæggende 

er to måder at anvende standarder på i regulering: 

Enten skriver man tekst og specifikationer fra stan

darderne direkte ind i lovtekst, bekendtgørelser og 

vejledninger, eller også erstatter man helt specifika

tionerne med en reference til den til enhver tid gæl

dende standard for området.

Ved den sidstnævnte fremgangsmåde opdaterer re

guleringen så at sige sig selv, når standarder revideres 

eller erstattes af nye. Det sparer de regulerende myn

digheder og høringsparterne for unødigt revisions

arbejde, og det øger sandsynligheden for, at regu

leringen følger med markedet og den teknologiske 

udvikling. Det fordrer, at der er en bred interessent

deltagelse i revisionsfasen. Herudover kan udfordrin

gerne med referencemetoden være, at de pågæl

dende standarder måske ikke findes på dansk, eller 

at standarderne er komplekse at læse og omsætte til 

praksis, hvilket kan give problemer for medarbejdere 

og virksomheder med begrænsede sproglige eller 

akademiske kompetencer. 

er relativt let at indføre direkte i virksomhedens pro

duktudvikling, ydelse eller processer. Det gælder så

ledes for både leverandørsiden og for aftagersiden, 

at standarder reducerer transaktionsomkostninger 

og minimerer risici for fejl, misforståelser og spild.

Standarder bruges af virksomheder i deres kortlæg

ning af markedskrav og tekniske specifikationer, når 

de udvikler nye produkter og løsninger eller vil intro

ducere eksisterende produkter i nye markeder. Stan

darderne bruges til at sikre overensstemmelse med 

reguleringskrav og kundekrav, herunder også krav 

om teknisk kompatibilitet. Dels som en af kilderne 

til viden om de gældende markedskrav gennem ud

viklings og markedsmodningsfaserne; dels som et 

led i test eller dokumentation af produkternes eller 

ydelsernes egenskaber og kvalitet over for kunder el

ler myndigheder. Dokumentation kan for eksempel 

være resultaterne af standardiserede tests for pro

dukter eller certificering efter ledelsessystemstan

darder som ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 50001 

(energiledelse) eller ISO 14001 (miljøledelse).

Virksomheder kan også bruge de standardiserede 

ledelsessystemer som en kilde til international best 

practice for kvalitetsledelse eller udvikling af andre 

forretningsstrategiske målsætninger. En tredjeparts

certificering efter en ledelsesstandard kan bruges 

som dokumentation af virksomhedens systematik og 

strategiske fokus på et givet område over for kun

der eller tilsynsmyndigheder. Men der findes også 

virksomheder, der i forskellig udstrækning anvender 

standarderne, uden at de søger at opnå certificering.

Regulerende myndighed
Standarder – både nationale, europæiske og interna

tionale – anvendes i udstrakt grad i forbindelse med 

dansk og især europæisk regulering, ligesom det er 

tilfældet i resten af verden. En del danske myndighe

der er også aktive deltagere i udviklingen af danske 

og især internationale standarder og sikrer derigen

nem:

  At der sker dansk indflydelse på internatio-
nale standarder

  
  At både formuleringen og håndhævelsen 

af Danmarks nationale regulering er i bedst 
mulig overensstemmelse med internatio-
nale markeds- og reguleringskrav.
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Der kan være enkelte situationer, hvor udviklingen 

af en national dansk standard er det strategisk rig

tige valg – fx inden for erhverv med meget lokal for

ankring, hvor der er så store geografiske forskelle, 

at europæisk eller international standardisering er 

umulig på kort sigt, eller hvor det vurderes, at en 

dansk eller eventuelt fællesnordisk standard vil være 

det bedste grundlag for bagefter at få udviklet en 

europæisk eller international standard, som afspej

ler danske interesser. Det kan blandt andet være til

fældet inden for visse servicefag, ligesom der findes 

enkelte eksempler inden for byggeriet og inden for 

ledelsessystemer på, at en national dansk standard 

er blevet videreudviklet til internationale standarder. 

Men i udgangspunktet vil det langsigtede mål oftest 

være en international standard.

Er der tale om en rent dansk standard, og er finansie

ringen på plads, så kan arbejdet igangsættes. Er der 

tale om en europæisk eller international standard, så 

formulerer Dansk Standard i samarbejde med for

slagsstilleren et forslag til nyt arbejdsemne og sender 

det til den valgte standardiseringsorganisation (ISO, 

IEC, CEN, CENELEC eller ETSI). Hvis det nye arbejds

emne bliver vedtaget af medlemmerne i den inter

nationale organisation, fortsætter og intensiverer de 

nationale standardiseringsorganer arbejdet med at 

engagere interessenterne i de enkelte lande.

I Danmark gennemfører Dansk Standard en mar

kedsundersøgelse for at afdække, hvem der har inte

resse i emnet, og kontakter interessenterne direkte. 

Hvis der er dansk interesse, nedsætter Dansk Stan

dard et udvalg, som vil følge og deltage i det interna

tionale standardiseringsarbejde.

De nationale udvalg nedsætter ved afstemninger og 

repræsentation en international arbejdsgruppe, som 

skriver et første udkast til selve standarden. Efter en 

intern godkendelsesprocedure i standardiseringsor

ganisationen bliver udkastet udsendt i offentlig hø

ring i de enkelte medlemslande.

Hvis standarden vedtages, bliver den udgivet af den 

pågældende standardiseringsorganisation.

ISO og IEC udgiver selv standarderne, og de nationa

le standardiseringsorganisationer kan sælge dem en

ten som rene ISO eller IECstandarder, eller de kan 

implementere dem som nationale udgaver (DS/ISO 

hhv. DS/IEC). De europæiske standardiseringsorga

nisationer CEN og CENELEC udgiver ikke selv stan

1.2
Hvordan udvikles 
standarder?

Ønsket om at få udarbejdet en standard kommer ty

pisk fra en virksomhed, en organisation eller en of

fentlig myndighed, der har et ønske om at få løst en 

problemstilling ved hjælp af en standard.

Det kan være en virksomhed, som har brug for stan

darder til at dokumentere egenskaber ved et nyt pro

dukt for at kunne få det på markedet. Det kan være 

en forbrugerorganisation, der vil sikre gennemsigtig

hed for en serviceydelse eller kvalitet og sikkerhed 

for et produkt. Det kan være en myndighed, der har 

brug for at kunne stille præcise og entydige krav med 

henblik på at fremme gennemsigtighed eller drive en 

ønsket udvikling i markedet eller gennem regulering, 

fx udledning af røggasser fra brændeovne. Eller det 

kan være offentlige eller private organisationer, der i 

deres egenskab af indkøbere ønsker at skabe større 

transparens i et marked, reducere transaktionsom

kostninger ved udbud eller sikre interoperabilitet 

mellem forskellige løsninger, fx IKTløsninger, der 

kræver, at mange enheder og systemer effektivt og 

sikkert kan udveksle data.

Den nationale standardiseringsorganisation (i Dan

mark Dansk Standard) hjælper forslagsstilleren med 

at afklare mulighederne og konkretisere ideen, så det 

eventuelle standardiseringsarbejde vil skabe maksi

mal værdi for forslagsstilleren og øvrige andre danske 

interessenter. Der skal her blandt andet tages stilling 

til, hvilken slags standard der er brug for – om det 

fx skal være en vejledning, en kravstandard, en test

standard eller en ledelsesstandard. Og der skal tages 

stilling til, om det skal være en dansk, europæisk eller 

international standard. Der skal også tages stilling til, 

hvordan arbejdet skal finansieres.

Regler og procedurer i de internationale standardise

ringsorganisationer sikrer, at forslaget til nyt arbejds

emne ikke er i konflikt med eksisterende standarder 

eller igangværende standardiseringsarbejde.
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darder. De europæiske standarder (EN) findes kun 

som nationale implementeringer (fx DS/EN), men 

alle de nationale standardiseringsorganer (Dansk 

Standard og tilsvarende organer i andre lande) er 

forpligtede til at implementere vedtagne standarder. 

Implementeringspligten omfatter også en pligt til at 

trække eventuelle nationale standarder tilbage, hvis 

de dækker det samme område.

Implementeringspligten for europæiske standarder 

betyder, at der kan være gode grunde til at gøre en 

global standard til også at være europæisk, fordi den 

derved bliver implementeret som gældende stan

dard i alle CENs og CENELECs medlemslande, og 

evt. nationale standarder for samme område vil skul

le trækkes tilbage. Der er ikke implementerings og 

tilbagetrækningspligt tilknyttet de rene ISO og IEC

standarder.

 

Standardiseringsorganisationerne har procedurer, 

der sikrer, at en standard med jævne mellemrum (35 

år) granskes, det vil sige, det vurderes, om standarden 

stadig er relevant, og om der er behov for en opda

tering. 
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Udkast til standard
Den typiske model er, at udviklingen af standarder in

den for et afgrænset område varetages af en såkaldt 

teknisk komité. Er emneområdet meget bredt, kan 

den underopdeles i en række underkomitéer. Komi

téerne drives af et sekretariat, der typisk varetages 

af en national standardiseringsorganisation som fx 

Dansk Standard. Det er den tekniske bestyrelse, der 

beslutter, hvem der skal have sekretariatet. Komitéen 

består i øvrigt af nationale delegationer, der typisk 

mødes en gang om året. Komitéen udpeger selv en 

formand efter fastlagte regler.

Det er komitéens opgave at udarbejde og vedligehol

de et arbejdsprogram med de standarder, de gerne vil 

producere. Selve arbejdet med at skrive standarderne 

allokeres til arbejdsgrupper under komitéen. Det er 

medlemmerne af komitéen, der udpeger deltagere 

til arbejdsgrupperne. Er der fx danske interessenter, 

der ønsker at deltage i en arbejdsgruppe, skal Dansk 

Standard være medlem af komitéen og kan så udpe

ge den pågældende interessent til arbejdsgruppen.

Nationalt nedsætter Dansk Standard et udvalg, hvis 

der er dansk interesse. Dansk Standard gennemfører 

en markedsanalyse og markedsføring af emnet for at 

tiltrække flest mulige deltagere og sikre så bred sam

mensætning som muligt. Udvalget følger arbejdet; 

udpeger dansk delegation til komitémøderne; ud

peger deltagere til arbejdsgrupperne; samler danske 

kommentarer til forslag og indstiller dansk stemme 

ved afstemninger. Dansk Standard driver og facilite

rer udvalget med henblik på at give de danske delta

gere størst mulig indflydelse og viden.

Arbejdsgruppen skriver et udkast til en standard og 

får udkastet godkendt i komitéen til at gå videre til 

offentlig høring.

Offentlig høring
Forslag til standarder sendes til offentlig høring i 35 

måneder af de internationale/europæiske organisa

tioner. I den periode skal de nationale organisatio

ner sikre en national offentlig høring. Dansk Standard 

sender alle forslag direkte til de berørte udvalg, gør 

dem tilgængelige på hjemmesiden og på høringspor

talen. Dansk Standards mål er at have forslagene til 

offentlig høring i mindst 1 måned og helst 2.

Bilag

2
Sådan udvikles 
officielle interna-
tionale standarder

I det følgende beskrives processen for udviklingen af 

en international standard:

Forslag til nyt arbejdsemne
De europæiske og internationale organisationer har 

krav til, hvordan man begrunder et forslag til et nyt 

arbejdsemne. Det skal sikres, at det er markeds og/ 

eller samfundsmæssigt relevant på et europæisk el

ler globalt niveau. Og det skal sikres, at det ikke er i 

konflikt med andre eksisterende standarder.

Er der tale om et emne, som falder ind under en ek

sisterende standardiseringskomité, sendes forslaget 

til afstemning blandt de lande, der er medlemmer af 

den pågældende komité. Går forslaget igennem, ta

ges emnet på arbejdsprogrammet og allokeres til en 

arbejdsgruppe. Er det en ny arbejdsgruppe, udpeges 

en formand og et sekretariat.

Er der tale om et helt nyt emne, som ikke dækkes 

af en eksisterende standardiseringskomité, sendes 

forslaget via den tekniske bestyrelse ud til alle med

lemslande. Går forslaget igennem, oprettes en ny 

komité med et defineret emneområde, og der ud

peges et sekretariat (varetages typisk af en national 

standardiseringsorganisation og ofte af det land, der 

har stillet forslaget).

De nationale standardiseringsorganisationer – som 

Dansk Standard – er forpligtede til at sikre dialog 

med de nationale interessenter om deres opbakning 

til eller modstand mod at igangsætte det foreslåede 

arbejde. Dansk Standard afsøger, hvem der kan have 

interesse i emnet, og kontakter disse direkte.

Organisationerne har klare regler for, hvor mange der 

skal stemme for et forslag, for at det kan godkendes, 

samt for, hvor mange lande der skal tilkendegive, at 

de vil deltage aktivt i arbejdet.
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dato for, hvornår konfliktende nationale standarder 

senest skal være trukket tilbage.

Granskning og revision
Standardiseringsorganisationerne har procedurer, 

der sikrer, at en standard med jævne mellemrum (35 

år) granskes, det vil sige, det vurderes, om standarden 

stadig er relevant, og om der er behov for en opda

tering. Granskningen er baseret på input fra de na

tionale standardiseringsorganisationer, der igen hen

ter input fra brugerne. Udfaldet af granskningen kan 

være en tilbagetrækning af standarden (hvis den ikke 

længere er relevant); en fortsættelse af standarden 

(hvis den fungerer fint, som den er) eller en revision 

(hvis der er behov for opdatering).

Når en standard sendes til revision, starter den som 

nyt arbejdsemne efter de samme procedurer, som 

hvis det var et helt nyt forslag. Den ”gamle” version 

er den gældende, indtil den nye udgave er vedtaget 

og udgivet.

Dansk Standard samler op på de indkomne kom

mentarer og ændringsforslag i et samlet sæt danske 

kommentarer. Hvis forslaget er dækket af et udvalg, 

sker kommentaropsamlingen i udvalget.

Tilretning af forslaget og afstemning
Arbejdsgruppen mødes og gennemgår de modtagne 

kommentarer og vedtager de eventuelle ændringer, 

som kommentarerne giver anledning til. Arbejds

gruppen er forpligtet til at vurdere men ikke at følge 

ændringsforslag.

Det reviderede forslag godkendes som færdigt i 

komitéen og sendes dernæst til afstemning blandt 

medlemslandene. I forbindelse med denne afstem

ning kan der i princippet kun stemmes ja, nej eller 

blankt – der kan ikke indgives nye ændringsforslag.

De internationale organisationer opererer med krav 

om 2/3 flertal (hvert land én stemme), og de euro

pæiske med 70 % flertal (vægtet afstemning i forhold 

til landenes størrelse). Der er også krav til det maksi

male antal nejstemmer. Mange standarder sendes til 

såkaldt parallel afstemning i ISO og CEN henholdsvis 

IEC og CENELEC. Det sker, når standarden er udar

bejdet i ISO eller IEC og dermed bliver en global stan

dard, men hvor man også ønsker den implementeret 

som europæisk standard (se yderligere nedenfor).

Implementering af standarden
Vedtages standarden, skal den sættes op med videre 

af den pågældende standardiseringsorganisation. 

ISO og IEC udgiver selv standarderne og sælger dem 

også direkte. De nationale standardiseringsorganisa

tioner kan dernæst sælge dem som rene ISO eller 

IECstandarder, eller de kan implementere dem som 

nationale udgaver (DS/ISO hhv. DS/IEC).

CEN og CENELEC udgiver ikke selv standarder. De 

europæiske standarder (EN) findes kun som natio

nale implementeringer (fx DS/EN). Der er implemen

teringspligt for de europæiske standarder, det vil sige 

alle medlemmer af henholdsvis CEN og CENELEC er 

forpligtede til at udgive de vedtagne standarder. Det

te omfatter også en pligt til at trække eventuelle na

tionale standarder tilbage, hvis de dækker det samme 

område. Det er implementeringspligten, der gør, at 

det kan være vigtigt at gøre en global standard også 

til en europæisk, da der altså ikke er en tilsvarende 

pligt for rene ISO eller IECstandarder. Når en euro

pæisk standard vedtages, vedtages samtidig dato for, 

hvornår den senest skal være udgivet nationalt, og 
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